
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
Nr.408/29.03.2022 

 
Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune desemnat prin 

Hotărârea Parlamentului României nr.39/15.11.2021  
 
 

În temeiul art. 15 lit. c), art.18 alin. (1) lit. a) şi art. 27 lit. v) din Legea nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
În baza art. 7 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de 
Administraţie al SRR, republicat cu modificările și completările ulterioare; 

 
Ţinând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziţiei nr.II.22/21.03.2022 a Comitetului 
Director al SRR; 
 
În urma analizei şi votului asupra documentelor prezentate la pct. A3 de pe ordinea de zi a 
şedinţei din data de 29.03.2022; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. – Se aprobă participarea  Societăţii Române de  Radiodifuziune la proiectul radiofonic 
european EuranetPlus2022, cu finanţare de la Comisia Europeană, în perioada 1 aprilie-31 
decembrie 2022. 

 
Art. 2. – Radio România Internaţional, în considerarea competenţelor specifice, va face 

demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor 
interne în vigoare şi a legislaţiei incidente. 

 
 
 
 
 
 

Pentru conformitate, 
 

Răzvan Ioan DINCĂ 
 

PREŞEDINTE 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

pentru aprobarea participării Societăţii Române de Radiodifuziune la 
proiectul radiofonic european EuranetPlus 2022 

 
 
Conform art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am discutat cu 
managerii unor posturi din SRR şi cu partenerii europeni din EuranetPlus 
(Grup Economic de Interes European) aspectele concrete privind posibila 
participare a Societăţii Române de Radiodifuziune la un nou proiect editorial 
de producţii radiofonice pe teme europene, în perioada 1 aprilie – 31 
decembrie 2022, cu finanţare de la Comisia Europeană. 
 
EuranetPlus a câştigat un nou proiect editorial pe teme europene pentru 
perioada 1 aprilie  -31 decembrie 2022, sub forma unui grant acordat grupării 
de posturi de radio publice şi comerciale care activează de mai mulţi ani ca un 
Grup Economic de Interes European (GEIE), de către Comisia Europeană, 
prin Directoratul General Connect (DG Connect). Prin noul proiect se produc 
şi se difuzează, respectiv se publică în mediul online conţinuturi cu tematică 
europeană în diferitele limbi ale participanţilor. 
  
Radio România, care a participat la proiectele Euranet, apoi EuranetPlus, 
începând din 2008 încoace, nu a putut participa la noul proiect pentru că nu a 
existat timp de mai multe luni un Consiliu de Adminsitraţie al SRR, forul de 
conducere care poate aproba implicarea în astel de proiecte. Ataşăm invitaţia 
de la coordonatorul proectului, Erlends Calabuig, ca Radio România să se 
alăture proiectului în curs. 
 
Proiectul propus pentru 2022 este o continuare a proiectelor similare derulate 
sub denumirea European Radio Project (ERP)/Euranet, ulterior EuranetPlus, 
prin care au fost produse şi difuzate emisiuni şi rubrici on air şi online cu 
tematică europeană, cu finanţare de la Comisia Europeană (DG Comm, 
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ulterior de la DG Connect), în diferite limbi UE. Proiectele Euranet şi 
EuranetPlus au adus în SRR venituri de circa 1,6 milioane de euro în 
aproximativ 13 ani. 
 
Din Radio România vor fi implicate, dacă vom obţine avizul Comitetului 
Director al SRR şi aprobarea Consiliului de Administraţie al SRR, Radio 
România Actualităţi, Departamentul Studiouri Teritoriale, Radio România 
Antena Satelor, Radio România Cultural şi Radio România Internaţional.  
 
Conform discuţiilor cu Managerul Radio România Actualităţi, dl. Dan Preda, 
Secretarul General al Departamentului Studiouri Teritoriale, dl. Florin Bruşten, 
Managerul Radio România Antena Satelor, dl. Valentin Marin, şi Managerul 
Radio România Cultural, dl. Radu Croitoru, SRR va produce în limba română 
şi va difuza săptămânal un total cumulat de minimum 20 de minute de 
conţinuturi radiofonice pe teme europene, incluse în programele existente în 
grilă, respectiv bilunar mai multe conţinuturi multimedia (podcasturi şi animaţii 
video), Comisia Europeană punând tot mai mult accentul pe produsele 
jurnalistice multimedia, adresate generaţiei mai tinere: 
 

Post / 
Departament 

Produse jurnalistice on air sau online care vor fi realizate, 
respectv difuzate sau publicate online 

+                                  
Radio 

România 
Actualităţi 

- Europa la zi, 2', luni-vineri, realizare şi difuzare RRA 
(scurte analize pe teme europene şi despre mari 
evenimente UE); ora de difuzare va fi stabilită de 
Managerul RRA 

Departamentul 
Studiouri 
Regionale 

- podcast Green Deal (dedicat proiectelor de mediu, 
energie regenerablă, politicilor, obiectivelor şi acţiunilor UE 
în domeniu), maximum 15 minute, bilunar, publicat pe site-
urile posturilor din Departament şi pe profilurile de 
Facebook, pe platforma de podcasturi a SRR, pe Spotify, 
Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher 
- podcast GenZ (dedicat Generaţiei Z, tinerilor şi politicilor 
pentru tineret ale UE), maximum 15 minute, bilunar, 
publicat pe site-urile posturilor din Departament şi pe 
profilurile de Facebook, pe platforma de podcasturi a SRR, 
pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher 
- animaţia video «EU Facts & Figures 2 – Data 
animation», (produs multimedia despre statistici şi 
evenimente importante la nivel european) maximim 5 
minute, bilunar, publicată pe site-urile posturilor din 
Departament, pe profilurile de Facebook şi YouTube ale 
posturilor 

Radio 
România 

Antena Satelor 

- Alo, Bruxelles!, 2', luni-vineri, realizare şi difuzare 
Antena Satelor şi RRI, difuzare pe Antena Satelor la 08.10 
(scurte reportaje şi interviuri pe baza celor mai importante 
teme europene ale ultimelor zile) 
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- podcast Green Deal (dedicat proiectelor de mediu, 
energie regenerablă, politicilor, obiectivelor şi acţiunilor UE 
în domeniu), maximum 15 minute, bilunar, publicat pe site, 
pe profilul de Facebook, pe platforma de podcasturi a 
SRR, pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, 
Stitcher 
- animaţia video «EU Facts & Figures 2 – Data 
animation» (produs multimedia despre statistici şi 
evenimente importante la nivel european) maximim 5 
minute, bilunar, publicată pe site, pe profilurile de 
Facebook şi YouTube ale postului 

Radio 
România 

Internaţional 

- Europa la zi, 2', luni-vineri, realizare RRA; difuzare pe 
RRI la 17.40 (scurte analize pe teme europene şi despre 
mari evenimente UE); rubrica va fi postată pe site-ul RRI şi 
pe Facebook (RRI şi EuranetPlus) 
- Alo, Bruxelles!, 2', luni-vineri, realizare şi difuzare 
Antena Satelor şi RRI, difuzare pe RRI la 15.40 (scurte 
reportaje şi interviuri pe baza celor mai importante teme 
europene ale ultimelor zile); rubrica va fi postată pe site-ul 
RRI şi pe Facebook (RRI şi EuranetPlus) 
- podcast Green Deal (dedicat proiectelor de mediu, 
energie regenerablă, politicilor, obiectivelor şi acţiunilor UE 
în domeniu), maximum 15 minute, bilunar, publicat pe site, 
pe profilurile de Facebook RRI şi EuranetPlus, pe 
platforma de podcasturi a SRR, pe SoundCloud, profilul 
Twitter EuranetPlus, pe Spotify, Google Podcasts, Apple 
Podcasts, Stitcher 
- podcast GenZ (dedicat Generaţiei Z, tinerilor şi politicilor 
pentru tineret ale UE), maximum 15 minute, bilunar, 
publicat pe site, pe profilurile de Facebook RRI şi 
EuranetPlus, pe platforma de podcasturi a SRR, pe 
SoundCloud, profilul Twitter EuranetPlus, pe Spotify, 
Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher 
- animaţia video «EU Facts & Figures 2 – Data 
animation» (produs multimedia despre statistici şi 
evenimente importante la nivel european) maximim 5 
minute, bilunar, publicată pe site, pe profilurile de 
Facebook şi YouTube ale postului 

Radio 
România 
Cultural 

- podcast GenZ (dedicat Generaţiei Z, tinerilor şi politicilor 
pentru tineret ale UE), maximum 15 minute, bilunar, 
publicat pe site, pe profilul de Facebook, pe platforma de 
podcasturi a SRR, pe Spotify, Google Podcasta, Apple 
Podcasts, Stitcher 
- animaţia video «EU Facts & Figures 2 – Data 
animation» (produs multimedia despre statistici şi 
evenimente importante la nivel european) maximim 5 
minute, bilunar, publicată pe site, pe profilurile de 
Facebook şi YouTube ale postului 
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Decizia despre cine va fi implicat în proiect aparţine, ca şi în trecut, 
managerilor posturilor participante la proiect. Ataşăm prezentului proiect o 
listă provizorie cu echipa de proiect.  
 
Din discuţiile cu managerii posturilor care ar urma să fie implicate a 
rezultat ideea că managerii vor solicita jurnaliştilor şi vor veghea ca 
modul de tratare a temelor şi de realizarea a rubricilor să fie cât mai 
atrăgător pentru ascultători şi cât mai interesant pentru aceştia, deşi 
subiectele europene sunt preponderent serioase şi au impact direct 
asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. 
 

Echipa de proiect EuranetPlus 2022 (provizorie) 
 

Rol Număr de persoane 

Jurnalişti Radio România 
Actualităţi 

5-6 (propunere şi decizie Manager RRA) 

Jurnalişti Departamentul 
Studiouri Regionale 

9 prin rotaţie (propunere şi decizie 
Secretar General DST) – câte unul de la 
fiecare post al departamentului 

Jurnalişti Antena Satelor 4-5 prin rotaţie (propunere şi decizie 
Manager AS) 

Jurnalişti Radio România Cultural 1-2 (propunere şi decizie Manager RRC) 

Jurnalişti Radio România 
Internaţional 

7-8 prin rotaţie  

Asistent tehnic 1 (RRI) 

Social Media Officer  1 (RRI) 

Webeditor 5 (câte unul de la fiecare compartiment) 

Coordonator editorial 3 (pentru coordonarea producţiei on air şi 
online a posturilor implicate: RRA, AS, 
DST, RRC, RRI) 

Economist 2 

Coordonator raportări şi 
conformitate 

1 (RRI) 

Reprezentant Unitatea de 
Management de Proiect 

1 
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Bugetul estimat posibil de absorbit de către Radio România în perioada 1 
aprilie – 31 decembrie 2022 va fi de maximum 48.900,31 euro, conform celor 
discutate de principiu cu coordonatorul EuranetPlus şi pe baza bugetului 
aprobat al proiectului, dedicat includerii altor radiodifuzori decât cei care au 
aplicat iniţial pentru proiectul în curs. 
 
Grantul DG Connect asigură cofinanţarea proiectului EuranetPlus până la 
maximum 95% din costurile eligibile. Astfel, contribuţia in kind din partea SRR 
(costuri de distribuţie, mai precis costurile cu antenele pentru difuzarea 
conţinuturilor pe diferite posturi SRR, deduse din facturile Radiocom) va fi de 
maximum 5.925,61 euro. 
 
Ca şi în proiectele anterioare, Radio România nu va suporta niciun cost 
legat de contribuţiile sociale, toate contribuţiile, ale angajatului şi ale 
angajatorului, fiind suportate din banii avansaţi pentru SRR de către 
EuranetPlus GEIE, de la Comisia Europeană.  
 
Menţionăm expres faptul că producţia conţinuturilor jurnalistice pentru 
proiectul EuranetPlus se va realiza în afara programului de lucru al 
salariaţilor implicaţi şi în afara normei de lucru din fişele de post, sub 
controlul managerilor posturilor. Aceste condiţii vor fi stipulate în 
contractele de cesiune drepturi autor sau de muncă cu fracţiune de 
normă aferente proiectului. 
 
 
Principiile financiare aplicate de Comisia Europeană pentru grant:  
 
- granturile constituie contribuţii financiare directe de la bugetul UE, sub formă 
de donaţie; 
- granturile funcţionează pe baza rambursării costurilor eligibile; 
- grantul acordat de DG Connect va asigura cofinanţarrea proiectului 
EuranetPlus până la maximum 95% din costurile eligibile; 
- reguli şi principii financiare stabilite de UE: principiul cofinanţării; regula 
nonfinanţării duble; regula neobţinerii de profit; 
- costurile de personal se calculează pornind de la nivelul real de salarizare a 
angajaţilor, la care se adaugă contribuţiile sociale ale angajatului şi ale 
angajatorului;  
- rambursarea costurilor de personal se va face pe baza raportărilor legate de 
producţia şi difuzarea de conţinuturi editoriale on air şi online pe teme 
europene şi pe prezentarea de documente justificative privind personalul 
implicat (contracte, ştate de plată etc.). 
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Din studierea legii nr. 500 din 2002 privind finanţele publice, actualizată, nu 
rezultă limitări şi restricţii pentru participarea SRR la proiecte finanţate din 
fonduri europene. Art. 8 (2) şi 51 (2) ale Legii menţionate stipulează exact în 
domeniu. Pe baza deciziilor Direcţiei Economice, implementate în proiectele 
2017-2019 şi 2019-2021, SRR primeşte prefinanţări (sume în avans) care să 
acopere cheltuielile, iar acest aspect a fost din nou discutat cu coordonatorul 
proiectului EuranetPlus, a fost acceptat şi va fi respectat şi în continuare. 
 
 
Vom solicita, pe de altă parte, Comitetului Director al SRR acordarea pentru 
EuranetPlus, ca şi în ciclurile anterioare (2009-2012, 2013-2017, 2017-2019, 
2019-2021), a statutului  de proiect special, modalitate internă prin care se 
pot încheia contracte de cesiune drepturi de autor pentru angajaţii SRR care 
vor fi implicaţi în proiect. Pe baza acestei aprobări, vor putea fi încheiate două 
tipuri de contracte pentru angajaţii şi colaboratorii posturilor: 
 
- contracte lunare cesiune drepturi de autor pentru jurnalişti, la care activitatea 
şi disponibilitatea de a se implica vor varia de la lună la lună; 
 
- CIM-uri individuale pe o fracţiune de normă pentru angajaţii implicaţi în 
proiect care vor avea activităţi nonjurnalistice, repetitive (coordonare editorială 
între posturi, raportare şi conformitate, economişti, asistent tehnic, 
reprezentant UMP). 
 
Toate contractele se vor încheia conform condiţiilor impuse de Comisia 
Europeană pentru acordarea de granturi, raportate la salariul real al 
angajaţilor implicaţi. 
 
DG Connect va acoperi practic toate costurile cu deplasările necesare în 
proiect, de exemplu la reuniuni de coordonare a posturilor de radio.  
 
Conform condiţiilor impuse de Comisia Europeană pentru proiectele de acest 
tip, părţile pun la dispoziţie infrastuctura tehnică proprie. 
 
 
Grupul Economic de Interes European este o entitate juridică fondată pe 
dreptul comunitar, având ca obiectiv să depăşească barierele naţionale şi să 
faciliteze cooperarea transnaţională. Membrii Grupului îşi păstrează 
personalitatea juridică proprie. EuranetPlus funcţionează pe baza a două 
principii majore de politică editorială: independenţa editorială a partenerilor şi 
managementul prin consens editorial. Proiectul este independent de orice 
ingerinţe din partea UE sau a statelor membre ori ale unor instituţii în legătură 
cu conţinuturile jurnalistice pe teme europene. 
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Participă în proiectul EuranetPlus 2022 aproape toţi membrii reţelei 
EuranetPlus care a derulat proiectul 2019-2021, dar şi radiodifuzori noi sau 
participanţi în proiecte anterioare:  
 
RTBF (Belgia, public, francofon), Radio Polonia (public, naţional), Radio 
Bulgaria (public, naţional), Castilla y Leon esRadio (Spania, comercial, 
regional), Radio 24 (Italia, comercial, naţional), SKAI (Grecia, comercial, 
naţional), Radio Letonia (public, naţional), RTV Slovenia (public, naţional), 
AMS (Germania, reţea comercială regională), Radio 100,7 (Luxemburg, 
public), Radio Renascença (Portugalia, comercial, naţional), Kuku Raadio 
(Estonia, comercial, naţional), Ziniu Radijas (Lituania, comercial, naţional).  
 
Oportunitatea pentru SRR a participării la noul proiect EuranetPlus:  
 
- îndeplinirea mai bună a misiunii de serviciu public; 
- informarea mai bună, continuă, comprehensibilă, a cetăţenilor români în 
probleme europene, care le afectează în mod direct şi nemijlocit existenţa; 
- creşterea notorietăţii şi vizibilităţii SRR pe plan internaţional; 
- participarea la o reţea de posturi de radio unică în peisajul media european; 
caracterul de furnizor unic de programe radiofonice pe teme europene pe 
piaţa europeană a fost recunoscut, prin acordarea de granturi de către DG 
Connect a Comisiei Europne; 
- creşterea notorietăţii SRR în rândul instituţiilor europene; 
- creşterea calităţii jurnalistice a conţinuturilor proprii;  
- atragerea de fonduri europene, care vor suplimenta bugetul SRR; de alftel 
atragerea de fonduri europene este o prioritate naţională; 
- consolidarea bunelor practici în dezvoltarea de proiecte cu finanţare 
europeană. 
 
Din aceste motive, înaintăm Consiliului de Administraţie al Societăţii 
Române de Radiodifuziune solicitarea de a aproba participarea SRR la 
proiectul editorial EuranetPlus, finanţat de Comisia Europeană, pe 
perioada  1 aprilie – 31 decembrie 2022. 
 
 
Secretar General RRI      
Eugen Cojocariu 
 
 
Gabriela Hristu 
Consilier economic 
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